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Background and Aim: The economic dimensions of public law 

is one of the important issues affecting development, this paper 

attempts to investigate its effect on society. 

Materials and Methods: This paper is a descriptive-analytical 

and the library method is used. 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty, and trustworthiness have been observed. 

Results: Public law and its development are very effective on 

society from an economic point of view. The economic 

dimensions of public law, including the protection of property 

institution, the strengthening of economic freedoms, and the 

guarantee of proportionality and equality in the development 

program on the development of public law, and consequently the 

development of influential society. When the principle of personal 

property is upheld, the freedom of trade and the free market 

prevail in order to respect the rights of individuals, and 

government interference is greatly restricted, the rights to 

competition and equality in business are accepted, the economic 

dimensions of public law are developed and this has positive 

effects on the development of society. 

Conclusion: The economic effect of public law is one of the 

important issues that need to be taken into consideration in the 

development process of society. The development of society is not 

possible without the development of economic public law. For 

development, first, it is necessary to provide the grounds for the 

development of economic public law such as competition law, 

free trade and non-intervention of the government, and full 

support for principles such as the principle of ownership. 
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ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است  هدف:زمینه و 

 که در این مقاله تالش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود.

 شده است. ای استفادهمقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ها:مواد و روش

 داری رعایت شده است.امانتدر این مقاله، اصالت متون، صداقت و  مالحظات اخالقی:

آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است.  توسعه و عمومی حقوق: هایافته

و  اقتصادی هایآزادی تقویت مالکیت، نهاد حمایت از ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم

تأثیرگذار بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه  برابری و تناسب تضمین

حمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در  است. زمانی که اصل مالکیت شخصی مورد

حد زیادی محدود گردد؛ های دولت تا راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت

کار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی  و و برابری در کسبحقوق رقابت 

 ثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد.یافته و این امر تأتوسعه

تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که الزم است در فرایند  :نتیجه

توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی 

پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر امکان

مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل  حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم

 مالکیت را فراهم کرد.
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 مقدمه. 1

-فرمان انیروابط م میدرصدد تنظ یحقوق عموم

قدرت و  میبران است و به تنظو فرمان انیروا

 یهایآزاد نیتضم نیو همچن یاقتدارات حکومت

به  لیهمانند م زیو قدرت ن پردازدیم یعموم

 یهاو حق یو قامت آزاد ریناپذیریتوسعه انسان س

 نیاست و ا ریپذبیو آس فینح شهیهم یبشر

طور که از نام آن همان یعموموقشاخه از حق

منافع عموم بر منافع  حیدر جهت ترج داستیپ

 یعموم یحقوق اقتصاد یریگاشخاص است. شکل

چون توسعه از  یموضوعات ریناپذمحصول اجتناب

تا علم حقوق  باشدیم یبیمتنوع و ترک یهادگاهید

 دینما یاریمفهوم توسعه  استیرا در مواجه با س

 یاقتصاد ریتأث ی(. بررس176، 1393 ن،ی)پرو

در  تواندیتوسعه آن م و یحقوق عموم

ها و بازار و کالن و خرد دولت یگذاراستیس

 ریتأث ی. درواقع بررسدینما ینیآفرنقش یاجتماع

 جهت نیا و توسعه آن از یحقوق عموم یاقتصاد

آن  جیگذاشتن نتا اریکه با در اخت ابدییضرورت م

 توانیمرتبط، م یکشور یو نهادها نیبه مسئول

الزم را در جهت کاهش مشکالت و  یراهکارها

گر جامع و اصالح نیقوان بیو تصو یقانون یخألها

آموزش  نیهمچن شرو،یمتناسب با ساختار توسعه پ

 یاصول حقوق اقتصاد یتوسعه متوازن در راستا

در  یادیز فاتیکشور فراهم نمود. تأل یعموم

 شده و توسعه آن انجام یخصوص حقوق عموم

زاهد، در  یمهدو یو مهد ژهیاست: محمدرضا و

آموزش و توسعه حقوق  یشناسبیبه آس ،یامقاله

 یراهبرد یدانش یبه مثابه رانیدر ا یعموم

 راهللی(. خ1394آزاد،  یمهدوو  ژهی)و استپرداخته 

 لیاز تحل یادر مقاله ز،ین یصانع هیو مهد نیپرو

ها در نظام دولت ۀمداخلعدم ایمداخله  یحقوق

 اندبحث کرده یعموم یتوسعه در حقوق اقتصاد

 اتیمهناز ب نی(. همچن1399 ،یو صانع نی)پرو

 یحکمران ،یادر مقاله ،یو احسان موهبت یتکیکم

و  یهدف مشترک حقوق عموممثابه خوب به

 ،یو موهبت یتکیکم اتی)ب اندکرده یتوسعه را بررس

آن  ریو تأث یحقوق عموم یاما ابعاد اقتصاد(. 1401

جامعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در 

موضوع مهم پرداخته  نیمقاله حاضر تالش شده به ا

و  یعموماست که حقوق نیا یشود. سؤال اساس

بر جامعه  یریچه تأث یتوسعه آن از منظر اقتصاد

 توسعه حقوق»است  نیمقاله چن هیدارد؟ فرض

 ،یاقتصاد یهایآزاد تیتقو قیاز طر یعموم

در توسعه جامعه  یو برابر تیاز نهاد مالک تیحما

 هیسؤال و فرض یمنظور بررسبه«. است رگذاریتأث

 حقوق یمورد اشاره ابتدا به بحث ابعاد اقتصاد

 ریشده و در ادامه از تأثو توسعه آن پرداخته عمومی

بر جامعه بحث  یمعمو حقوق یتوسعه ابعاد اقتصاد

 شده است.

 

 هاو روش مواد. 2

 یابوده و از روش کتابخانه یلیتحل یفیتوصمقاله 

 شده است. استفاده

 

 یاخالق مالحظات. 3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
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 هاافتهی. 4

بر  یو توسعه آن از منظر اقتصاد یحقوق عموم

حقوق  یاست. ابعاد اقتصاد رگذاریتأث اریجامعه بس

 تیتقو ت،یاز نهاد مالک تیاعم از حما یعموم

در  یتناسب و برابر نیو تضم یاقتصاد یهایآزاد

و به دنبال  ،یبرنامه توسعه بر توسعه حقوق عموم

که اصل  یاست. زمان رگذاریآن توسعه جامعه تأث

تجارت  یاست. آزاد تیحما مورد یشخص تیمالک

حقوق افراد حکمرفا  تیرعا یو بازار آزاد در راستا

محدود  یادیدولت تا حد ز یهاشود و دخالت

کار  و در کسب یگردد؛ حقوق رقابت و برابر

 یحقوق عموم یشود، ابعاد اقتصاد رفتهیپذ

 سعهبر تو یمثبت راتیامر تأث نیو ا افتهیتوسعه

 جامعه دارد.

 

 . بحث5

 یعموم يحقوق اقتصاد. 1-5

 نیترو مناسب نیترکامل ،یعموم یاقتصاد حقوق

به اصالح  لیابزار در دست دولت در جهت ن

 یعموم ی. حقوق اقتصادباشدیبازار م یهایکاست

به اعمال  دینظارت است که با تهد ینوع

اجرا  یتوسط قدرت عموم ییاجرا یهاضمانت

که در  باشدیم یکاماًل امرو سازوکار  شودیم

 یرا برا ییهامجازات ها،آن تیصورت عدم رعا

(. 54، 1385 ،ی)باقر خواهد داشت یشخص در پ

ابزار ضمن  نیاز ا با استفاده کنندیم یها سعدولت

را  یافراد و کنشگران اقتصاد یاصالح بازار، رفتارها

 محدود کنند ایدهند و  رییجهت داده، تغ

 یعموم یاقتصاد (. حقوق98، 1391 ،ینی)عالءالد

 ،ییگرا: دوره مداخلهباشدیم زیاشامل سه دوره متم

 ،ی)مؤذن یمیدوره تنظ ،یسازیدوره خصوص

 رییاساس تغمزبور صرفاً بر می، تقس(22-28، 1391

 ستیدر اقتصاد ن یعموم یدر نوع مداخالت قوا

بر اعمال موضوع  ییبلکه تحول در نظارت قضا

نقش  یبندمیتقس نیدر ا یعموم یحقوق اقتصاد

 یعموم یحقوق اقتصاد ییدارد. دوره طال یاساس

 80قبل از دهه  ییگرامربوط به دوره مداخله

 یااست. دوره ییاروپا یدر اکثر کشورها یالدیم

شده و تا اواسط دهه  شروع یکه بعد از جنگ جهان

ابزار  نیتراست. مهم دهیمذکور به طول انجام

 ،یسنت یعموم یدر حقوق اقتصاد یدگرگون

-هم مقررات یودبود. البته تا حد یسازیخصوص

 یهاینمود. در اثر واگذار فاینقش ا ییزدا

به بخش  یبزرگ دولت یهاسهام شرکت یگسترده

به اقتصاد مختلط مبدل  یاقتصاد دولت ،یخصوص

که  یسازیو خصوص ییشد. جنبش مقررات زدا

 یحقوق اقتصاد یدر ساختار قبل یچالش اساس

 دهیموجب توسل به ابه وجود آورده بودند،  یعموم

 دهیگرد یمیتنظ یحقوق عموم یعنیخود،  دیجد

 یحقوق اقتصاد(. 37-41، 1393 ،ی)مؤذن است

است. در حقوق  یاز حقوق اقتصاد یبخش یعموم

 یمداخله قوا یچارچوب حقوق ،یعموم یاقتصاد

 نییمطرح و تب یدر موضوعات اقتصاد ،یعموم

و  لحقوق، اصو شیگرا نیواقع در او به شودیم

 یمنافع عموم نیتأم یبرا یاژهیقواعد خاص و و

قواعد  نی. البته الزم به ذکر است که اشودیمطرح م

. باشدینم یدر حوزه قواعد و اصول حقوق خصوص

باوجود  یدر بطن حقوق اقتصاد یحقوق عموم
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خود را  ،یقواعد حقوق خصوص یبرخ یریکارگبه

 .دینمایحفظ م یکامالً از حقوق خصوص

 

 ياقتصاد یتوسعه حقوق عموم .2-5

توسعه  یابعاد اقتصاد یقسمت به بررس نیا در

 ی. اصل آزادشودیپرداخته م یحقوق عموم

 نیتررقابت مهم قو حقو تیتجارت، حق مالک

 یتوسعه حقوق عموم یاقتصاد یهااصول و مولفه

 است.
 

 تجارت ياصل آزاد. 1-2-5

 نیتراز مهم یکیبازار آزاد  ایتجارت  یاصل آزاد

و  یفرض اقتصاد مدرن در گردش گسترده اقتصاد

 یآزاد ایمبادالت در بازار است. اما خود مبادله 

واجد ارزش حقوق  یاساس نیدر اکثر قوان ،یاقتصاد

گسترده و  اریشده است. اصل مذکور بس یاساس

طرح است. مثل تحت آن قابل یمختلف یهایآزاد

 یمعامالت، آزاد یانتخاب حرفه، آزاد یآزاد

آزاد بنگاه  تیریکاال و خدمات، مد یگذارمتیق

 یهمه اصول و حقوق اقتصاد و رقابت و... یتجار

تجارت و صنعت  یمذکور ابعاد متنوع اصل آزاد

 گریکدیبه  یریزنج یهاهستند و همانند حلقه

اصول در حقوق  گریمتصل هستند. اما همانند د

مختلف  لیبه دال یعموم یقوا ،یعموم یاقتصاد

و  نییصنعت را تعتجارت و  یاعمال آزادچارچوب 

شدت محدود مواقع دامنه اصل را به یدر برخ

 (.32، 1379زاده بزاز، )احمد ندینمایم

 یکه آزاد یستمیس ایدر نظام بازار آزاد  دولت

مداخله مواجه  فرماست با عدمتجارت در آن حکم

به انجام  یمحدود اریدولت نقش بس یعنیاست. 

 یدولت برا نیدارد. معموالً ا کیکالس فیوظا

 یو برا کندیرا اداره م یارتش ،یخارج تیامن نیتأم

را به وجود  سیپل یروین ،یداخل تیامن نیتأم

 یرا برا نیاز قوان یامجموعه نی. همچنآوردیم

و  یخصوص تیحقوق مالک نیو تضم ذیتنف

آن  یو اجرا سازدیافراد، برقرار م انیم یقراردادها

سهولت مبادالت،  ی. دولت براردیگیرا به عهده م

را  یریگاندازه یارهایو مع هااسیاستانداردها، مق

 رانیا قوق. در حکندیاالجرا مو الزم نییتع

مثل قانون  ،یمصوبات راهبرد نیموجب آخربه

 تی، که متضمن محدود44اصل  یکل یهااستیس

 شده بیدر ورود دولت در بازار و اقتصاد است، تصو

 یاقتصاد یهاتیکه اوالً فعال یاگونهاست. به

 یردولتیبا سرعت به بخش غ رانیموجود دولت ا

دولت بدون اجازه  زین ندهیواگذار گردد و در آ

 یاقتصاد تیبه فعال یحق ورود و تصدگذار قانون

 (.106، 1389 ،ی)رنان را نداشته باشد

مقررات  نیاساس آخربر ران،یا یدر نظام حقوق

 یهاتیدولت در ورود به بازار و انجام فعال ،یقانون

شده است. و در موارد خاص کسب  محدود یاقتصاد

 یاقتصاد یهاتیانجام فعال یبرا یمجوز قانون

 رانیا یدستگاه دولت یاست. اما وقت یدولت، ضرور

 ازاتیامت یدارا د،ینما یاقتصاد تیاقدام به فعال

 یخارج از شبکه اقتصاد یگذارمثل نرخ ژهیو

... و گرانید ی(، و تملک اراضیقانون صنف 90)ماده

بخش  یکه برا یازاتیامت ران،یاست در حقوق ا

 یهاشده است تماماً در مورد شرکت مطرح یدولت

که  آنجا از گرید یصادق است. از سو زین یدولت
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بخش  اریختکشور عمدتًا در ا یو بانک یمنابع ارز

 یمعموالً با ارائه یدولت یهااست و شرکت یدولت

 یبرا یاز اعتبارات بانک قه،یبدون وث یهاضمانت

 نیو همچن ندینمایخود استفاده م یهاطرح یاجرا

 یهاطرح یاجرا یبرا توانندیم یدولت یهاشرکت

امالک اشخاص را  ،یاراضخود از قانون تملک 

(. و با لحاظ 232، 1393 ،ی)مؤذن ندیتملک نما

را از  یدولت یهاشرکت که یقانون صنف 90ماده 

معاف نموده  یبخش خصوص یگذارنرخ تیرعا

 طیکه شرا شودیموجب م ازاتیامت نیاست. جمع ا

و  یبا دولت یخصوص یهابنگاه تیفعال یبرا یبرابر

وجود نداشته  یردولتیغ یعموم یبا نهادها یحت

 یقانون اجرا تخصوص الزم به ذکر اس نیباشد در ا

را کاهش نداده است  ینابرابر نیتنها انه 44اصل 

 یهاتیبلکه با خاص کردن مداخالت دولت در فعال

 مذکور افزوده است. ینابرابر دیبر تشد یاقتصاد

 

  تیاصل مالك. 2-2-5

 ییتوانا ای ییدارا کیعبارت است از اسناد  تیمالک

 یدوره زمان کیدر  یحقوق ای یقیحق یبه شخص

 اینفع  یچگونگ ت،ی. اما حقوق مالکباشدیم نیمع

را به  ییتوانا ای ییدارا کی قیطرضرر رساندن از 

، 1389 ،ی)رنان کندیم حیتصر گران،ید ایخود 

 انیب ت،یحقوق مالک فیدسوتو در تعر (.287

و  یهمه حقوق شخص ت،یمنظور از مالک»: کندیم

و  یاست که به دارنده آن استحقاق انحصار یواقع

قدرت  گر،ید عبارتبه دهدیها مبر آن نفکیال

ها، خالص شدن آزادانه از آزادانه از آن یمندبهره

 ایها و محروم کردن آنها با ها با استفاده از آنآن

(. 1385 سوتو،)د است گرانیبا محدود کردن د

 رانیدر ا یو عموم یخصوص تیثغور مالک و حدود

از معادله  یتابع گرید یاز کشورها یاریمانند بس

سند  نیترمهم رانیتعامل دولت و اقتصاد است. در ا

قانون  ،یتعامل اصول نیا کنندهنییتع یخیتار

اهداف  کنندهنییکه تع باشدیو مقدمه آن م یاساس

 است. یو بلندمدت ازنظر اهداف اقتصاد نیادیبن

 هینظر ت،یمالک یشده برامهم ارائه یازجمله مبان

شود،  تیمالک یمبنا ی. لذا اگر آزادباشدیم یآزاد

 لی. به دلبخشدیم تیرا به مالک یقدرت اقناع نیا

 یرا حق تیاست که مالک یبا آزاد تیمالک وندیپ

 یاعتبار یامر تی. مالکآورندیشمار ممقدس به

 کیاست و  عهو وجود آن تابع وضع جام باشدیم

مگر آنکه  کندیرا وضع نم یجامعه معقول هر امر

 ،یفرد تیمالک رشیداشته باشد. با پذ یهیتوج

از مالکان  تیاز منابع جامعه صرف حما یقسمت

است که  یمهم یاز جمله مبان ی. آزادشودیم

و البته  کندیرا فراهم م تیمالک هیامکان توج

و  انیتوز)کا باشدیم یپشتوانه آزاد زین تیمالک

 (.54، 1393 لوار،یپ

 یاسالم یجمهور یاصول مختلف قانون اساس در

شده است. عمده  پرداخته تیبه مبحث مالک رانیا

 نیتررا مهم یقانون اساس 22اصل  سندگان،ینو

 یجمهور یدر قانون اساس تیحرمت مالک یمبنا

 کنندهنیاند و آن را تضمدانسته رانیا یاسالم

 رمسلمانیاعم از مسلمان و غ ان،یرانیحقوق تمام ا

 یرسم تیعنوان اقلکه به یشهروندان یو حت

 -55، 1393 )مهرپور، اندشمردهاند، نشده شناخته

ازجمله اصول  زین 47، اصل 22(. در کنار اصل 56
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 رانیا یدر قانون اساس تیحق مالک کنندهنیتضم

 یبرا 22نگهبان به اصل  یشورااست. اگرچه 

 یبار برا 8 یاستناد نکرده ول تیاز مالک تیحما

طور خاص به 47به اصل  ت،ین حق مالکیتضم

 (.213، 1388 ژه،ی)و استناد کرده است

قانون  46اصل  موجببه یخصوص تیحق مالک

شده  شناخته تیبه رسم رانیدر حقوق ا یاساس

شده  مشروع حاصل قیاز طر تیاست. اگر مالک

است لذا در  رموجهیغ یلیباشد، سلب آن به هر دل

نگهبان،  یشورا ،یقانون اساس 44صدر اصل 

را مشخص کرده است  یو دولت یعموم یهابخش

 ،ی)هاشم ابدیگسترش  تواندیمحدوده نم نیو ا

1391 ،1 ،38.) 

که در  ییهابخش ،یقانون اساس 44مطابق اصل 

 عیصنا هیشده است شامل کل دولت گذاشته اریاخت

معادن بزرگ،  ،یخارج یمادر، بازرگان عیبزرگ، صنا

 یهاسدها و شبکه رو،ین نیتأم مه،یب ،یبانکدار

 یبخش ،ییمایپست، تلفن و هواپ ،یرسانبزرگ آب

تمام  قعهاست. درواآهن و مانند آناز راه و راه

و  یو معادن بزرگ و عمده خدمات تجار عیصنا

دولت خواهد بود. در  اریو در اخت یعموم ،یبازرگان

بخش  ،یگذار اساسقانون ،یلتدو میکنار بخش عظ

قرار داده است. که شامل  ینیبشیرا مورد پ یتعاون

است که  عیو توز دیتول یها و مؤسسات تعاونشرکت

 یاسالم ضوابطدر شهرها و روستاها بر طبق 

 یها. با وصف مذکور عمده بخششودیم لیتشک

در  ران،یا یاسالم یدر نظام جمهور یاقتصاد

خواهد بود.  یتعاون یهاشرکت ایدولت و  اریاخت

است که مقرر  یقانون اساس دیموضوع تأک نیا دیمؤ

شامل آن قسمت از  ی: بخش خصوصداردیم

که  شودیو صنعت و تجارت م یو دامدار یکشاورز

 است یو تعاون یدولت یاقتصاد یهاتیمکمل فعال

با توجه  نی(. بنابرا352-384، 1، 1391 ،ی)هاشم

نظام  باًیتقر 1384سال  تا یبه احکام قانون اساس

و  دیاز دو ابزار مهم تحد رانیا یاسالم یجمهور

و  یسازی)مل یخصوص تیبسط مالک

که مربوط به صدر  ییهاتی( در فعالیسازیخصوص

بود، محروم مانده بود و تنها  یقانون اساس 44 لاص

قانون برنامه  ی، ط79گذار در سال که قانون یابزار

به آن دست  یو فرهنگ یاجتماع ،یسوم اقتصاد

 یحضور بخش خصوص یفضا برا شیبود، گشایافته 

 یهاتیاز فعال یادر پاره یموازات بخش دولتبه

(. 170-172، 1393 ،ی)مؤذن بود 44صدر اصل 

محور، باعث شد که اقتصاد دولت یناکارآمد

 یکل یهااستیدر قالب س ،یحکومت یمجموعه قوا

به  ،یدولت تیدر حدودوثغور مالک ینظام، تحوالت

متداول  یهااستیو س تیآورند که با عقالنعمل

 به وجود آورند. یهماهنگ زین یامروز

 

 حقوق رقابت .3-2-5

مؤثر، حقوق رقابت  یحقوق یهازمیمکان ازجمله

 ییهاینابرابر تواند،یآن م لهیوساست که دولت به

گر در حوزه لیعنوان تسهبه یکه حقوق خصوص

 ستیمرتبط با منابع، قادر به پاسخ به ن یهااستیس

 یهایگذار یمشو خط یعموم یهااستیس را با

و  دیاو اصول حقوق رقابت رفع نم یبر مبان یمبتن

. دینما قیتشو یرفاه و برابر شیافزا یرقابت را برا

با  یحقوق خصوص یو همکار یآشت ،یعبارتبه
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در چهره حقوق رقابت  توانیرا م یحقوق عموم

 یحقوق خصوص یبه همراه جهتنیمعنا نمود و بد

 حیقادر به تصح ییتنهاحقوق رقابت به رایشتافت ز

و اصوالً  باشدیبازار نم یهاو شکست هایکاست

 یبر عهده حقوق خصوص زین یتیمسئول نیچن

بر عهده دولت  طهیح نیا یبخشلذا نظم باشدینم

که  میدار ازین ییما به ابزارها نیبنابرا. باشدیم

را داشته باشد و  یحقوق عموم یهایژگیو

رود.  شیجامعه پ یاقتصاد یهااستیس هماهنگ با

 ییابزارها ،یعموم یلذا مقررات حقوق اقتصاد

و  هاییهستند که به اصالح نارسا یکامالً حقوق

از  یکیو حقوق رقابت  پردازندیبازار م یهایکاست

است. رقابت تحت  یعموم یحقوق اقتصاد یابزارها

ورود  -1 :شودیمطلوب م جیمنجر به نتا ریز طیشرا

تجارت و انعقاد  یآزاد -2و خروج آزادانه به بازار 

از  تیحما -4کارا  ینظام پول -3قرارداد 

 یدر مقابل اقدامات بازرگان یاقتصاد یهاتیفعال

بازار  تیشفاف -6پاداش و مجازات  -5محدودکننده 

رقابت در  گرید یوجود اطالعات کامل. از سو -7

ها: وجود دارد که آن یکنندگان وقتطرف مصرف

شفاف  یقادر باشند و بخواهند درباره بازارها -1

 -3خود آزاد باشند  یریگمیدر تصم -2آگاه شوند 

و  یریپذبا انعطاف -4باشند  یمنابع مال یدارا

واکنش نشان  یسرعت در مقابل اقدامات رقابتبه

 حیکننده خاص را ترجعرضه ایکاال و  کیداده و 

 باشند تیمطلوب یسازدنبال حداکثربه  -5ندهند. 

 (.127، 1390، یفارسان یمقدم و غفار ی)صادق

برقرار باشد، رقابت  هاشرطشیپ نیکه ا یموارد در

اما آثار و  طور مؤثر واقع شود.به تواندیم

کرد که  انیب طورنیا توانیرقابت را م یکارکردها

را  دکنندگانیکنندگان و تولمصرف یازهایرقابت ن

که کاال و خدمات  کندیهمراه م یقیبه طر

. اشدب یتقاضا کاف یشده در درازمدت براعرضه

 نهیبه یهماهنگ یبرا یشرطشیقدرت، پ زمیمکان

 یابیدرجه کم و کندیطور کارا عمل ماست که به

کنندگان و . ازآنجاکه مصرفدهدیکاال را نشان م

از منافعشان  یرویرا با پ گریکدی دکنندگانیتول

در  یقدرت اقتصاد تیمحدود کنند،یکنترل م

گر، رقابت ید ی. از سوشودیم یرقابت، درون ندیفرا

است و  یفناور شرفتیپ یمحرک در ورا یروین

کنندگان در بازار شرکت یتمام یبرا ییهافرصت

کنندگان و کارگران مصرف نان،یازجمله کارآفر

 .کندیم جادیا

 ییکارا شیو آثار رقابت، افزا جینتا نیتراز مهم یکی

حقوق  ییبناریاز اهداف ز یاقتصاد ییاست و کارا

در غالب  یقیدق فیتعر ییرقابت است. البته از کارا

گفت که  توانیوجود ندارد. م یحقوق یهاستمیس

 دهیاز عناصر کارساز در علم اقتصاد مسئله و پد یکی

 ،و همکاران تاشیکی)شه است یکارآمدو  ییکارا

1394 ،164.) 

به  یاصل سوم قانون اساس 12، 9، 6بند  رانیا در

 یامکانات عادالنه برا جادیناروا و ا ضاتیرفع تبع

اقتصاد در جهت عدالت  حیصح یزیریهمه و پ

قانون  44اصل  5دربند  نیاشاره دارد. همچن

 یهاتیخصوص مبارزه با انواع فعالدر ،یاساس

 رمثل منع اضرا یمشروع اقتصادریکارآمد و غریغ

معامالت باطل  گریانحصار، احتکار، ربا و د ر،یبه غ

قانون  35شده است. با استناد به ماده  دیو حرام تأک
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از قانون  "ه" بند 41و  40و  38برنامه سوم، مواد 

 یکل یهااستیس 3بند  زیبرنامه چهارم توسعه و ن

 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 44اصل 

از  یریجلوگ به، دولت مکلف 1/3/84مصوب 

رقابت و  لیتسه حهیال نیانحصارات و خصوصاً تدو

منظور جهت و به نیانحصارات گشت. در هم میتنظ

دوم و سوم و چهارم توسعه  یهاحقق اهداف برنامهت

 یقانون فی)خصوصًا برنامه چهارم(، با توجه به وظا

وزارتخانه  تیمسئول نیو همچن یوزارت بازرگان

اصالح قانون تجارت، قانون  حیلوا نیمذکور در تدو

 حهیال ،یقانون نظام صنف ک،یتجارت الکترون

 رانیوز اتی...، هکننده واز حقوق مصرف تیحما

رقابت و کنترل و  لیتسه"قانون  حهیال نیتدو

 یرا با همکار "انحصارات یریگاز شکل یریجلوگ

وزارتخانه  نیبه ا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

و  هاشیهما یبا برگزار یرگانسپرد. وزارت باز

مدل  زیکشورها و ن ریسا نیقوان یقیتطب یبررس

مذکور را  حهیقانون رقابت آنکتاد، چارچوب ال

 ینمود. پس از گذراندن مراحل پژوهش میتنظ

رقابت و  جادیا نکهیا لیمورداشاره، سرانجام به دل

 یو خصوص یبرخورد با انحصارات اعم از دولت

 یکل یهااستیس یاجرا یاساس یهاهیازجمله پا

 میتصم گردد،یمحسوب م یقانون اساس 44اصل 

اصل  یکل یهااستیس حهیبا ال حهیال نیبه ادغام ا

قانون  حهیگرفته شد و متأسفانه ال یقانون اساس 44

و  یتوسط وزارت امور اقتصاد رییتغ یرقابت با اندک

 44اصل  یکل یهااستیس حهیدر متن ال یدارائ

گنجانده شد  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

مجلس  بیبه تصو 9/7/86 خیو سرانجام در تار

 رتیو عدم مغا یبررس یو برا دیرس یاسالم یشورا

نگهبان ارسال  یبه شورا یبا شرع و قانون اساس

از مواد قانون، آن  یبه تعداد رادیا یط زیشد. شورا ن

به  تیبه مجلس عودت داد. درنها حیرا جهت تصح

مجلس و  انیم آمدهشینشدن مشکل پ حلعلت 

مواد(، الیحه مزبور تحت  ینگهبان )در برخ یشورا

از قانون برنامه چهارم  یقانون اصالح مواد"عنوان 

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد

قانون  44اصل  یکل یهااستیو س رانیا یاسالم

توسط مجمع  25/3/1387 خیدر تار "(یاساس

نظام، موافق با مصلحت نظام  لحتمص صیتشخ

 ،ی. قانون اصالحدیگرد دییداده شد و تأ صیتشخ

. باشدیفصل م 10تبصره در  90ماده و  92شامل 

 لیمربوط به تسه 84تا  43که فصل نهم آن از مواد 

 49تا  45. در مواد باشدیرقابت و منع انحصار م

 یضد رقابت یهاهیاز رو یفصل نهم قانون، تعداد

خصوص در 84تا  53داده شد و از ماده  حیتوض

ها و آن اراتیاعضا و اخت فیرقابت، وظا یشورا

ضد  یهاتیانجام فعال ییاجرا یهاضمانت یبرخ

در  زیآمده است و در ادامه ن انیسخن به م یرقابت

 یشورا ماتیتصم دنظریجدخصوص مرجع ت

 دهیگرد انیچند ب یموارد اراتیرقابت، اعضا و اخت

(.  125، 1387، یریو ش ینید)عالءال است

قانون اصالح برنامه  بیمتأسفانه تا قبل از تصو

 یو فرهنگ یاجتماع ،یچهارم توسعه اقتصاد

اصل  یکل یهااستیو س رانیا یاسالم یجمهور

تحت  ی، قانون(10و  9)فصل  یقانون اساس 44

قواعد  ی. البته برخمیانداشته "قانون رقابت"عنوان 
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 ای میران، مستقیا یو مقررات نظام حقوق

 .شوندیجزو حقوق رقابت محسوب م میرمستقیغ

 

 یتوسعه حقوق عموم يآثار اقتصاد. 3-5

نسبت  یآثار یدارا یاقتصاد یحقوق عموم توسعه

 یقسمت تالش شده به بررس نیبه جامعه است. در ا

 مهم پرداخته شود. نیا
 

 يهايكمك به رشد حقوق و آزاد. 1-3-5

 یعموم

رشد  یتوسعه حقوق عموم یاثر اقتصاد نیاول

از مواردی که  یکیاست.  یفرد یهایحقوق و آزاد

 تیاقتصادی اهم گرانینقش باز ییایدر پو

 یهایبه حقوق و آزاد تیدارد، اهم یاالعادهفوق

 تیفردی اشخاص در جامعه اقتصادی محل فعال

 کیمهم  یهااشخاص است. درواقع ازجمله جنبه

حقوق  تیعدم رعا ایاست که آ نیا یمسئله حقوق

 ایفردی سبب بروز مشکل شده است  یهایو آزاد

حقوق بروز مشکل را  نیدخالت دولت در ا نکهیا

حقوق  نیا ییعدم شناسا زین یدامن زده است. گاه

ها باعث بروز کمبود ضمانت اجراهای آن ایو فقدان 

در حقوق  نیادیبن یهااز جنبه یکیمشکل است. 

 یهایحقوق فردی و آزاد نیهم ،یقتصادا یعموم

پاسخ  دیطور مثال بافردی در حوزه اقتصاد است. به

در نظام  یخصوص تیحقوق مالک ایکه آ میده

 نیو تضم نینب یخوباقتصادی ما به یحقوق عموم

نشده است و لذا سبب بروز مشکالت در نظام 

شده  مهم انجام نیا ایموضوع است؟  نیاقتصادی ا

به اجرا  یخوبحقوق به نیاجرا ا ثیاز ح یاست ول

 نیحقوق نب نیا که ی! درصورتانددهینرس تیو حما

 نهیهز شیافزا ،یانظباطید شاهد بنشو نیو تضم

سبب  تینها و در یاجتماع یهانهیهزمبادالت و 

 بروز مشکل در نظام اقتصادی خواهد شد

 راداتیاز ا یکی(. 13 ،1388 نادران،و  زادهفی)شر

اشخاص  دیاقتصادی مف تیفعال مجدی که از حج

 نیموضوع است که اگر دولت در تضم نیا کاهدیم

اشخاص غالباً  که یینکوشد و ازآنجا هایآزاد نیا

ندارند،  ییتنهاحقوق را به نیا نیقدرت تأم

 خود را ادامه دهند. تینخواهند توانست که فعال

محل  رانیکه در نظام اقتصادی ا یاز مسائل یکی

حقوق  نیا نیموضوع است که در تأم نیاست ا رادیا

داشته است. اقتصاد  ییهایاقتصادی دولت ناکارآمد

توانسته است که حقوق فوق را  ینون اساسقا

و به انسجام متناسب فضای کشور بسط  یخوببه

و در فضای اجرا  نیحقوق در قوان نیدهد اما ا

نشده است. هرچقدر که  نیو تأم نیتضم یخوببه

به خرج دهد به  یحقوق کاست نیا نیدولت در تأم

در  یاجتماع یهانهیهز شیهد افزاامثابه ش نیهم

 یاجتماع یهانهیهز شیبود. افزا میاقتصاد خواه

 یهاتیاقتصادی سبب کاهش فعال اییجغراف

از  گرید یکیمطلوب و مولد اقتصادی خواهد شد. 

که در فضای اقتصاد  یجبران رقابلیغ یهابیآس

 نیا نیاست که عدم تأم نیا دهدیرخ م رانیا

 یتا اشخاص حقوق خصوص شودیحقوق سبب م

)کفاش  برخوردار باشند تیدر اقتصاد کمتر از خالق

هرگاه منافع مشروع  (.251، 1398 ،یو صادق

صاحب حق از  یهانشود، گروه نیتأم یخصوص

ممکن  شانیبر ا رایز ندینمایکمتری م تیفعال
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معمول پا فراتر نهد عدم  تیفعال زانیکه از م ستین

عدم تناسب تالش و  ییو از سو یآزادی کاف نیتأم

 یبخش خصوص تیپاداش سبب منزوی شدن خالق

. ستیرا تاوان جبران آن ن یدولت چیاست. که ه

در اقتصاد  یگذارهیطور مثال در بحث سرمابه

مالزم،  هیحقوق اول از یکی ،یتوسط بخش خصوص

. حال اگر باشدیحق آزادی مبادالت مشروع م

)فرای  تیگذاری اقدام به محدوددولت با مقررات

 ایو سبب کندی روابط  دی( نمایاقتصاد قانون اساس

خروج مبادالت اقتصادی از روند مبادالت آزاد شود. 

به آن تحت  یافراد و دسترس یانتقال تیحق مالک

فعاالن بازار نخواهند  جهیدرنت وگرفته  شعاع قرار

کاهش  نیبه دادوستد بپردازند. ا یخوبتوانست به

شدن شخص  فیو ضعسبب کاهش سود  یدسترس

حقوق  نیا یچه ذکر شد صورت سلبخواهد شد. آن

حقوق  نیا ییبود و چنانچه دولت از شناسا

تا  شودیکند باعث م یخوددار زین یجابیصورت ابه

بپردازد و اقدام به  تیفعال بهفعال اقتصادی نتواند 

لذا  دینما یررسمیو شرکت در بازارهای غ لیتشک

 بود. میخواه اهیشاهد فضای اقتصاد س
 

نظام  ینظم و انضباط و رشد و ترق. 2-3-5

 ياقتصاد

 تیکه اهم یمسئله حقوق کی یهاجنبه گرید از

 یامدهایدارد، بخش کارکردها، آثار و پ ییسزابه

 یآثار ناش نیا یاست. گاه نیاز قوان یمترتب و ناش

از قانون  یناش زین یعادی است و گاه نیاز قوان

 نهاد کی ینیبشیطور مثال پاست. به یاساس

کشور حائز  کینظام اقتصادی که در  یحقوق

 یسبب بروز مشکالت تواندیو آثار است م ارکردک

(. چنانچه 309، 1387 نژاد،یکیتاز و )رس شود

را  ییواردات کاال زانیم یدولت در مقررات دولت

صورت دهد. آثار آن در بازار به شیافزا ایکاهش 

 استیس که یاثر گذاشته، حال درصورت میمستق

بوده  یدست اقتصادی که در الگوی قانون اساسفرا

 اری)اخت ییاجرا تیصالح نیشده و ا تیرعا است

قانون  تیشده باشد حاکم انجام یخوب( بهیقانون

نظام اقتصادی  یمحقق شده است و شاهد ترق

گذاری روند مقررات نیبود. چنانچه ا میخواه

 یشده در سند عالادی مطرحهدف اقتص یسوبه

مرج و مشکالت  و نباشد، شاهد هرج یقانون اساس

 (.47، 1387 )هداوند، بود میواهاقتصادی خ

مسئله،  کیشناخت سنخ  مرحله نیتریرساختیز

 نیآن است. بد یگذاراستیس یهانگاه به مؤلفه

بر  یمبتن یستیبا یگذارقانون انیمعنا که جر

 بارکی انیجر نیشود. ا نیو تقن نیکالن تب یاهداف

 یاسیدر فلسفه س یاساس یهاارزش یریگدر شکل

مشاهده  قابل یقانون اساس نیاقتصادی در تدو

عادی و  یگذارمعنا در قانون نیا گری. بار دستا

مرحله  نیبحث است، که در ا مورد یمقررات دولت

با ضمانت اجرا عدم  یقانون اساس تیاصل رعا

هستند  یض قانون اساسکه متعار ینیقوان رشیپذ

(. حال 48-49، 1388 ،ی)قاض شودیم یبانیپشت

را در اصول  یگذاراستیس نیادیارزش بن توانیم

روند قانون  در که یمشاهده کرد درصورت نینو قوا

متناسب  استیس کیگذاری اقتصادی و مقررات

 یگذارهدف کیبا  نیاتخاذ نشده باشد و روح قوان

شتت آرا در حوزه اقتصاد، نشده باشد، ت رابیس
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 دهیپد نیا جهیقانون نت تیعدم حاکم و یانضباطیب

و  )فروزنده به در عمل یگذاراستیخواهد بود. س

 نیتربازتاب مهم (، و180-181، 1387 ،ینوجدا

تضادها و  کنندهتیجامعه و تثب کی یهاارزش

 هست. زیها نارزش یهاتعارض

. شودیم یناش یحقوق یگرمیاز تنظ یاقتصاد نظم

همان کارکرد و  ،یحقوق یگرمیدر مفهوم عام تنظ

آن  قینقش حقوق موضوعه است که دولت از طر

و اداره  تیریخود را در مد یهاتیو صالح فیوظا

 نیدر ا گری. به عبارت دکندیاعمال م یعموم

 گرانیباز انیروابط م میبرداشت دولت امور و تنظ

ها و وهیمختلف را با استفاده از ش یهاعرصه

وضع مقررات، حل  ،یگذارقانون کیکالس یابزارها

حکم به مجازات  ایو  ییشبه قضا ای ییاختالف قضا

. کندیم یو مقررات را سامانده نیهنگام نقض قوان

 میخاص، پارادا یبه معنا یحقوق یگرمیاما تنظ

در  تخاص از مداخله دول فیو با کم و ک دیجد

 اتیمختلف ح یهاروابط در بخش یعیطب نظم

سبت ن نییخصوص تعاست که نخست در یاجتماع

ثغور مداخله دولت  و و روابط دولت و اقتصاد، حدود

است. به عبارت  دهیدر حوزه بازار آزاد مطرح گرد

خاص  سیسأت کیبه عنوان  یگرمیتنظ گر،ید

 یخاص اداره امور عموم یالگو کیناظر بر  یحقوق

خاص  یهاها و ابزاراز روش یامجموعه قیطر از

 است.
 

 در جامعه داریتوسعه پا. 3-3-5

 داری. توسعه پایآثار توسعه حقوق عموم گریاز د

در انواع آن، ارتباطات و تناسبات  یاست. دانش بشر

 نیاز ا زین یدارد و حقوق عموم گریکدیبا  یفراوان

علوم ارتباطات و  ریو با سا ستین یمستثن هیقض

ساز میتنظ تیدارد. و با توجه به ماه ییهااختالط

عمل کند.  ترموفق تواندیم یخود در عرصه عموم

کنشگران  یالمللنیب یهاها و سازمانامروزه دولت

 ایتوسعه و حق بر توسعه در دن یاصل گرانیو باز

ها و راههستند. استخراج و فروش نفت، احداث بزرگ

از  یبردارو بهره یشهر ها و توسعهپلها، جاده

 یهابودجه قیها و از طرمعادن بزرگ توسط دولت

 یبرا یلذا نقش مهم ردیگیصورت م یعموم

 یزیقائل بود. آن چ توانیم انیم نیها در ادولت

 دیمق یاصل گرانیعنوان بازها را بهدولت تواندیکه م

 نیدوت د،ینما داریاصول توسعه پا تیبه تحقق و رعا

ضمانت  یاالجرا براو مقررات الزم نیقوان نیو تقن

 لاز اصو انتیو ص تی. در حماباشدیاصول م نیا

 یخوب یهاقدم المللنیحقوق ب داریتوسعه پا

 یهاونیکنوانس سونیم به ا 1970برداشته و از 

وضع  داریاز اصول توسعه پا تیدر حما یفروان

از  یحقوق تیبار حما نینخست یاست برا دهیگرد

 یم در مجمع عموم 1983در سال  داریتوسعه پا

 یجهان ونیسیکم لیشکسازمان ملل متحد با ت

، 1389 ،ی)شهباز و توسعه اتفاق افتاد ستیزطیمح

 نیا زیها ندولت یداخل نیدر قوان دیاما با(. 136

داشته  یها نمود و اثر واقعو ضمانت هاتیحما

اصول توسعه  میسخن مفاه یسو نیباشند در ا

 یحقوق عموم میدر ارتباط با مفاه دیبا داریپا

مجالس وارد  ینیتقن یهاو در برنامه افتهیتوسعه

به  دواریام توانیاست که م قیطر نیو با ا شود
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ها ملت انیدر م داریاصول توسعه پا یتحقق عمل

 بود.

 یهادر برنامه داریاصول توسعه پا نیو تدو سیتدر

گذاران و قانون تواندیرشته حقوق م کیآکادم

 یهاها و سازماندولت ،یگذارمجالس قانون یاعضا

و ضمانت  نیقوان بیتصو تینهاد را به اهممردم

 یآشنا سازد و در حقوق داخل یحقوق یاجراها

و  حضور یالمللنیب یها همانند استانداردهادولت

 یاهیتوص یهاهیدوران اعالم گریبروز داشته باشد. د

و  ینیتقن کردیرو کیبه  ازیگذشته و ن یو اعالم

. شودیکشورها مشاهده م یدر حقوق داخل یتیحما

که بر  یاهیاز قدرت عال دانندیرا عبارت م تیحاکم

بالمنازع دارد و  یکشور اقتدار و برتر کیمردم 

و  کنندیاعت مهمگان در داخل کشور از آن اط

 شناخته و مورد تیآن را به رسم گرید یکشورها

با توجه (. 1، 1389 ،ی)هاشم دهندیاحترام قرار م

است  هیعال قدرت نیباالتر تیحاکم فیتعر نیبه ا

 یضمانت اجرا را برا زانیم نیباالتر تواندیکه م

 یچه کس نیفراهم آورد بنابرا داریاصول توسعه پا

هدف مهم را به سرانجام  نیا دیبا یچه نهاد ای

 یاست که حقوق عموم نیما بر ا دگاهیبرساند؟ د

عنوان به دیرا بر عهده دارد و با فهینقش و وظ نیا

 داریاصول توسعه پا میمفاه قیمحرک با تعم کی

به  یاذهان مقننین و کارگزاران حکومت انیدر م

 یداخل نیقوان انیدر م داریتحقق اصول توسعه پا

 یکه جبر و ضمانت قانون ی. و تا زماندیکمک نما

آن  یاجرا ردیقرار نگ داریتوسعه پا شهیر انددر کنا

 .دینخواهد رس جهیبه نت

 یسرکیاساس بر دیقطار تندرو توسعه با

 ،یعیمنابع طب ،یستیز طیمح یاستانداردها

 لیم نیکنترل گردد تا در ب یاسیو س یاجتماع

توسعه و حفظ  یانسان برا ریناپذانیپا

انسان تعادل  اتیو بقا ح نیکره زم ست،یزطیمح

 ازمندیتعادل و کنترل ن یبرقرار نیبرقرار سازد و ا

و ضمانت است که دانش حقوق با  تیحما ینوع

 تواندیخود م یتیو حما یمیتنظ تیتوجه به ماه

حقوق  یباشد از طرف داریتوسعه پا یبرا یاپشتوانه

دانش حقوق که  یهااز شاخه یکیعنوان به یعموم

حقوق و  کنندهنیت و تضمساز اقتدار و قدر میتنظ

و  انیفرمانروا نیاست و روابط ب یعموم یهایآزاد

 ،یپناه عتیشر ی)قاض کندیم میرا تنظ نبرانفرما

 داریاصول توسعه پا در تحقق تواندیم(. 44، 1389

دانش حقوق باشد چرا که  یهاشاخه ریمؤثرتر از سا

توسعه و  دانیم یاصل گرانیها بازامروزه دولت

هستند و  یعیو منابع طب ستیزطیمح دیتهد

سالم در کنار توسعه  ستیزطیحاز م یمندبهره

 ،ی)افتخار جهرم است یبشر یهااز حق یکی

عنوان بازوان به یگذارقانون و مجالس(. 9، 1388

و  بیبا تصو توانندیها مها و دولتحکومت ینیتقن

به  داریمنطبق با اصول توسعه پا نیقوان نیتدو

ببخشند و در سطح  یتحقق آن ضمانت اجرا حقوق

 یهاها و شرکتدولت یو داخل یالمللنیب

استانداردها و  تیبزرگ را وادار به رعا یمانکاریپ

 .ندینما داریالزامات توسعه پا
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 جهینت. ۶

در چارچوب حرکت خود،  یعموم یاقتصاد حقوق

که در  کند،یم یریگیرا پ یتحقق اهداف و اصول

قواعد  یو اقتضا تیماه رغمیدرجه نخست و عل

 دهدیرا مدنظر قرار م ینیادیخود، تحقق حقوق بن

حاکم بر اقتصاد  یکه در نگاه نخست، از اصول اساس

 قطور مثال قواعد حقو. بهروندیآزاد به شمار م

حق  ت،یحق مالک کنندهنیتضم یعموم یاقتصاد

تجارت، حق رقابت  یانتخاب شغل، آزاد یآزاد

 کنندهنیاصول تأم ریو سا یقرارداد یعادالنه، آزاد

 نیهدف از وضع ا حالنیا با یاست ول یحقوق فرد

. باشدیم یمنافع عموم نیتأم تیقواعد درنها

 ابدیتوسعه  یعموم یهرچقدر قواعد حقوق اقتصاد

قرار  تیحما دمور یمنافع عموم نیتأم یو در راستا

خواهد  شتریآن بر رشد و توسعه جامعه ب ریتأث ردیگ

 یاست که دارا یبود. توسعه همانند درخت

ها، همان اصول شاخه نیمختلف است ا یهاشاخه

آنکه شاهد  یهستند برا یعموم یحقوق اقتصاد

 میجانبه و متوازن در جامعه باشرشد همه

ها شامل حقوق رقابت، حق تمام شاخه ستیبایم

طور متناسب به یو برابر یآزاد بازار آزاد و ت،یمالک

 و متوازن رشد کنند.

 تیمانند حما یعموم یاصول حقوق اقتصاد گاهیجا

و  نیتضم ،یاقتصاد یو برابر یآزاد ت،یاز مالک

 یحقوق اساس رشیپذ رغمیعل رانیتخصص در ا

همچنان با ابهامات  یدر اصول قانون اساس یاقتصاد

رو، با  شیاصول پ یطورکلمواجه است. به یحقوق

روبرو است ازجمله در باب اصل تناسب،  یمشکالت

 ،ی)دولت یدر قانون اساس شدهفیاقتصاد تعر باوجود

 نهیتوسعه، زم یها(، برنامهیو خصوص یتعاون

. دینمایرا فراهم نم یتحقق اقتصاد بخش خصوص

فرصت رقابت را  تواندیموجود نم طیشرا ژهیوبه

وجود دارد به  موجود یصیدر نظام تخص کهینحوبه

شود  فظح یکه تناسب و برابر دیحفظ نما یاوهیش

در همه ابعاد  یبرابر نی. همچنمیو شاهد رقابت باش

 یاگونهبرنامه به یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ

بتوان به سمت رقابت  یاساس برابرکه بر ستین

 نیا شتازانیحرکت نمود. لذا در مقام رقابت، پ

و قدرت  یاقتصاد دولت یهاحوزه شتریرابطه ب

در  نین. همچدارند اریحاکمه، عرصه را در اخت

 زیکه مدنظر قانون برنامه ششم ن یتجار یآزادساز

 یحقوق اقتصاد انیدر بن ی. اصل برابرباشدیم

است که معموالً همراه  یمداخالت یبه معنا یعموم

خاص  جیمنظور تحقق نتامتفاوت به طیشرا جادیبا ا

حداقل در  ییراهکارها نیو مفروض وجود دارد. چن

 یاصل برابر نقض یبه معنا قاًیدق هیسطوح اول

 یو اقتصاد یاجتماع یها امروزه، برابراست. برنامه

 ریها تعببه مشاغل و فرصت یدسترس یکه در برابر

است.  یوجه اصل برابر نیتریاز اساس شود،یم

 یت برابربه سم یبرابر یاصل انیدرواقع جر

 یدر حال حرکت است. مضافاً آزاد یاجتماع

 یمواجه است. اصل آزاد یداتیبا تهد ت،یمالک

مواجه  ییدر حوزه دارا یجد داتیبا تهد تیمالک

شدن  هیشنیکه منجر به ب تیمالک ندیاست و فرا

را به دنبال داشته  یزمیگردد و مکان یثروت عموم

شود را به دنبال  لیتبد هیبه سرما یباشد که دارائ

 ینداشته است. قواعد حقوق رقابت که نوع

گفتمان  ولبر بازار آزاد است، محص تیمحدود
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بازار آزاد  صینقا رایآزاد است. ز یاقتصادها یحقوق

حاکم بر آن موجب به  یحقوق خصوص نیو قوان

منظور به یو نظارت یوجود آمدن قواعد عموم

جب است و مو دهیرقابت عادالنه گرد نیتضم

-. موجهشوندیو نظارت دولت محسوب مدخالت 

 هیبه توج ییمبناسطح کیحقوق رقابت در  یساز

 .گرددیدولت، بازم دخالت

 

 سندگانی. سهم نو7

حسن  یپژوهش مستخرج از رساله دکترا نیا

مطالب و توصیف  یکه گردآور ؛باشدیم لوئیحمزه

 ریو سا ؛بر عهده دانشجو بوده هاآن و تحلیل

 مطالب لیو تحل هیدانشجو را در تجز سندگان،ینو

 اند.مساعدت نمودهمقاله 
 

 . تضاد منافع8

  مقاله تضاد منافع وجود ندارد. نیدر ا
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 سی و چهارم و سی و پنجم، شماره اجتماعی،
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 زیستمحیط بشر حقوق» گودرز، جهرمی، افتخار -

 شماره حقوقی، تحقیقات مجله ،«پایدار توسعه و
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 .1385 بیست و سوم، شماره سیاست، و حقوق
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 حقوقی، هایپژوهش نشریه ،«توسعه و عمومی

 .1401 شماره چهل و نهم،
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 حقوق مطالعات مجله ،«عمومی اقتصادی حقوق

 .1399 شماره اول، عمومی،

 چاپ اول، عمومی، حقوق مبانی خیراهلل، پروین، -

 علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان انتشارات تهران،
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 .1389 میزان،
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